
ككإلى قول الله تبارك وتعالى: ((  لل كذ كففف لن .  ددِني لبلال بب  دذ كك بِني لذ ى  لل كت ا يِني كء كر أ
ك

كم ... لتمي كمي يل عع ا بد كِني لذ ى  لل  )) الخ السععورة. فيقععول اللععه تبععارك وتعععالى: ((ا
 )) خطاب، لكن لمععن؟ هععل أرأِنيت )): ((أرأِنيت الذي ِنيكذب بلالدِنين

هو للرسول صلى الله عليه وسلم لنه الذي أنزل عليه القععرآن؟ أو هععو
أرأِنيتعام لكل من يتععوجه إليععه الخطععاب؟ العمععوم أولععى فنقععول: (( 

أرأِنيففت الففذي ِنيكففذب )) : عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. (( الذي
 )): أي بالجزا ء، وهؤل ء هم الذين ينكععرون البعععث ويقولععون: ((بلالدِنين

الا أإنفففلا لمبعوثفففون. أوآبلاؤنفففلا الا وعظلامففف أإذا متنفففلا وكنفففلا ترابففف
من ِنيحميي العظلام وهي رمميم )). ويقول القائل منهم: (( الولون

 )): أي:أرأِنيت الذي ِنيكففذب بلالففدِنين)). هؤل ء يكذبون بيوم الدين،(( 
 .بالجزا ء
 ))فذلك الذي ِنيدع الميتميم. ول ِنيحض على طعلام المسكمين )) 

: عدم الرحمة باليتام الععذين هععم محععلالمر الولفجمع بين أمرين، 
الرحمة؛ لن اليتام هم الذين مات آبععاؤهم قبععل أن يبلغععوا، وهععم محععل
الشفقة والرحمة؛ لنه فاقد لبيه فقلبه منكسر يحتاج إلععى جععبر، ولهععذا
وردت النصوص بفضل الحسان إلى اليتام. لكن هذا ع والعيععاذ بععالله ععع

 )) أي: يدفعه بعنف، لن الدع هو الدفع بعنف كمععا قععال(( ِنيدع الميتميم
اا، فتجععد اا شديد ععا )). أي: دفع الله تعالى: (( يوم يدعون إلى نار جهنم د
اا، أو يكلمه في شععي ء يحتقععره ويععدفعه اليتيم إذا جا ء إليه يستجديه شيئ

الابشععدة فل يرحمععه. ول ِنيحفض: ل يحثععون علععى رحمععة الغيععر ((  أِنيض
 )) فالمسكين الفقير المحتععاج إلععى الطعععام لعلى طعلام المسكمين

سس، يحض هذا الرجل على إطعامه؛ لن قلبععه حجععر - والعيععاذ بععالله- قععا
اا ليععس فيععه رحمععة ل لليتععام ول فقلوبهم كالحجععارة أو أشععد قسععوة، إذ
للمساكين، فهو قاسي القلب - والعياذ بععالله -.  ثععم قععال عععز وجععل: ((

 )) ويل: هععذه كلمععة وعيععد وهععي تتكععرر فععي القععرآنفوِنيل للمصلمين
اا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤل ء،((  الذِنين هم عن صلتهمكثير

اا لكنهععم (( سلاهون عففن )): هؤل ء مصلون يصلون مع الناس أو أفععراد
)) أي: غععافلون عنهععا، ل يقيمونهععا علععى مععا ينبغععي،صلتهم سلاهون 

يؤخرونهععا عععن الععوقت الفاضععل، ل يقيمععون ركوعهععا، ول سععجودها، ول
اا قيامها، ول قعودها، ل يقرؤون ما يجب فيها من قرا ءة سوا ء كانت قرآن
ال، اا وشععما اا، إذا دخل في صلته وإذا هو غافل، قلبععه يتجععول يمينعع أو ذكر
سه عن صلته،  وهذا مذموم، الذي يسهو عن الصلة ويغفل عنهععا فهو سا



ييلم، ويتهاون بها ل شك أنه مععذموم، أمععا السععاهي فععي صععلته فهععذا ل 
اا، نسععي عععدد والفرق بينهما أن الساهي في الصلة معناه أنه نسي شيئ
ائا من الواجبات وما أشععبه ذلععك، ولهععذا وقععع السععهو الركعات، نسي شي
ال علععى من رسول الله صلى الله عليععه وسععلم، وهععو أشععد النععاس إقبععا

جعلت قففرة عمينففي فففيصلته بل إنه قال عليه الصلة والسععلم: ( 
 )، ومع ذلك سها في صلته لن السهو في الشي ء يعني معنععاهالصلة

ائا علععى وجعه ل يلم عليععه، أمععا السععاهي عععن صعلته فهعو أنه نسي شعي
متعمد للتهاون في صلته، ومن السهو عن الصلة أولئععك القععوم الععذين
يدعون للصلة مع الجماعة، فإنهم ل شك عن صلتهم ساهون فيدخلون

فوِنيل للمصلمين. الففذِنين هففم عففن صففلتهمفععي هععذا الوعيععد. (( 
ااالذِنين هم ِنيرآءون وِنيمنعون المففلاعون.  (( سلاهون ))  )): أيضعع

إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس، وأن يكون لهععم
قيمة في المجتمع، ليععس قصععدهم التقععرب إلععى اللععه عععز وجععل، فهععذا
المرائي يتصععدق معن أجععل أن يقعول النععاس معا أكرمععه، هععذا المصععلي
يحسن صلته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلته وما أشبه ذلععك،
هؤل ء يرا ءون، أصععل العبععادة للععه، لكععن يريععدون مععع ذلععك أن يحمععدهم
الناس عليها، ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله، هؤل ء المععرا ءون -
ه يصعلي بيعن يعدي والعياذ بالله -، أما من يصلي لجل الناس بمعنعى أن
اا فهععذا مشععرك كععافر قععد اا، أو سجود ال أو غيره يخضع له ركوع الملك مث
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن هذا يصععلي للععه مععع مراعععاة أن
اا يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل، وهذا يقععع كععثير

وإذا قلاموا إلففى الصففلةفي المنععافقين، كمععا قععال اللععه تعععالى: (( 
ال  )).قلاموا كسففلالى ِنيفراءون النففلاس ول ِنيفذكرون اللفه إل قلمي

اا هععم عععن انظر لهذا الوصف إذا قععاموا إلععى الصععلة قععاموا كسععالى، إذ
))الففذِنين هففم ِنيففراؤن صلتهم ساهون. يرا ءون الناس، هنا يقععول: (( 

ممعون مثلهم؟ يعني إنسان يقرأ القععرآن وإن قال إنسان: وهل الذين يس
ويجهر بالقرا ءة يحسععن القععرا ءة، يحسععن الدا ء والصععوت مععن أجععل أن
يقععال مععا أقععرأه، هععل يكععون مثععل الععذي يرائععي؟ مععن الععذين يععراؤون؟

لما ع اللففه بففه،الجواب: نعم، كما جععا ء فععي الحععديث، (  لما ع سفف من سفف
ممع فضععحه اللععه وبيععنومن راء ى راء ى الله بففه  )، المعنععى مععن سعع

اا، ولكنه يريد أن يسمعه الناس: فيمدحوه للناس أن الرجل ليس مخلص
على عبادته، ومععن را ءى كععذلك را ءى اللععه بععه، فالنسععان الععذي يرائععي



ممع النععاس سععوف يفضععحه اللععه، وسععوف يتععبين أمععره إن الناس، أو يس
ال.  ((  ال أم آج  )) أي: يمنعععون مععا يجععب بععذلهوِنيمنعون الملاعونعاج

من المواعين وهعي الوانعي، يعنعي يعأتي النسعان إليهعم يسعتعير آنيعة،
يقول: أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إنا ء أشرب بععه، محتععاج إلععى لمبععة
اا مذموم. ومنع الماعون ينقسععم كهربا ء وما أشبه ذلك، فيمنع. فهذا أيض
إلى قسمين: قسم يأثم به النسان. قسم ل يأثم به، لكن يفوته الخيععر.
فما وجب بذله فإن النسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن النسعان
ا ءه رجعل مضعطر ل يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلعك: إنسعان ج
ا ء أشرب به، فإن لم أشرب مت، بذل النا ء له؟ إيش؟ يقول: أعطني إنا
واجب يأثم بتركه النسان، حتى إن بعض العلمععا ء يقعول: لععو مععات هععذا
النسان فإنه يضمنه ذاك بالدية، لنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما
اا أدفععأ بععه عععن الععبرد وإل طلبه. جا ء إنسان إلى آخر يقول: أعطنععي ثوبعع
اا، لكععن اختلععف هلكت، هنا؟ يجب عليه أن يبععذل لععه ذلععك الثععوب وجوبعع
العلما ء في هذه المسألة هل يجب على المستعير فععي هععذه الحععال أن
يعطي المعير أجرة أو ل يجب؟ أو يجب في المنافع دون العيان؟ كيف
ال: إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام وإن لم هذا مث
تطعمعه هلععك، قلنعا يجععب عليعك أن تطعمعه، لكععن هعل يجععب عليعه أن
يعطيك قيمة هذا الطعام؟ قال بعض أهل العلم: يجب عليه أن يعطيععك
قيمععة الطعععام، وقععال آخععرون: ل يجععب، لن إطعععامه فععي هععذه الحععال
واجب، واجب عليك من عند الله، وهذا القول هو الراجح بأنه ليععس لععه
عوض لن إنقاذ الواقع في الهلكة واجععب، ول يمكععن أن يأخععذ النسععان
ا ءك إنسعان اا علعى معا أوجعب اللعه عليعه. فعي المسعألة الثانيعة: ج أجر
اا من البرد، فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة مضطر إلى ثوب خوف
في هذا الثوب؟ بعض أهل العلم يقولون: يجب عليععه الجععرة، وبعضععهم
يقول: ل يجب، والصحيح أنه ل يجب عليه الجرة، ولكن إن أعطيته إياه
على سبيل التملعك فهعو ملكعه، وإن أعطيتعه إيعاه علععى سعبيل العاريعة
اا غيره أن يرده عليك، هذا القععول هععو الصععحيح . وجب عليه إذا وجد ثوب
وفي نهاية الكلم على هععذه السععورة يجععب علععى المععر ء أن ينظععر فععي
نفسه هل هو ممن اتصععف بهععذه الصععفات أو ل؟ إن كععان ممعن اتصععف
بهذه الصععفات قععد أضععاع الصععلة وسععها عنهععا، ومنععع الخيععر عععن الغيععر
فليبشر بالويل ع والعيععاذ بعالله ععع وإن كعان قععد تنعزه عععن ذلعك فليبشعر
بالخير، والقرآن الكريم ليععس المقصععود منععه أن يتلععوه النسععان فقععط،



ليتعبد لله تعالى بتلوتععه، المقصععود أن يتععأدب بععه ولهععذا قععالت عائشععة
للم كففلان خلقففهرضي الله عنها: (  إن النبي صلى الله علميففه وسفف

يخلقه يعني أخلقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن، وفقنععاالقرآن  .( 
 .الله وإياكم لما فيه الخير والصل ح في الدنيا والخرة


